Datum:

1 april 2020

Voor:

de ouders/verzorgers van de kinderen van ‘t Startnest

Betreft:

Corona nieuwsbrief halverwege week 3

Beste ouders, verzorgers,
Gisteren is besloten dat de scholen dicht blijven tot na de meivakantie. Het was te verwachten, maar
toch doet het pijn. Blijkbaar is de situatie nog zodanig dat het openen van de scholen niet mogelijk
is. De minister-president spreekt zelfs van de ernstigste crisis waarin Nederland zit, de oorlog buiten
beschouwing gelaten.
Het betekent voor de kinderen, u en ons dat de huidige situatie wordt verlengd.
In het team hebben we gesproken over wat dit betekent voor het onderwijs aan de kinderen en de
opvang. We hebben daarbij uitgesproken dat we vooral het welbevinden van de kinderen belangrijk
vinden. Het contact met ze hebben en houden is heel erg belangrijk.
We hebben al eerder uitgesproken dat we ons realiseren dat de leerlingen mogelijk een
leerachterstand oplopen, ondanks de moeite die we doen om de vaardigheden bij te houden. We
gaan ons ook in de komende weken voorbereiden op het antwoord dat daarvoor nodig is. Ik houd
van onze zoektocht op de hoogte de komende tijd.
We gaan dus door met het onderwijs op afstand. Voor de meeste kinderen verloopt dit goed. Met
uw hulp en steun en inzet. Ontzettend veel dank daarvoor.
We hebben voor de komende periode een paar zaken gewijzigd of aangepast, deze informatie leest
u hieronder. We hebben per bouw het aanbod en afspraken voor de komende weken beschreven.
De onderbouw
We zijn op dit moment hard bezig om weer leuk nieuw aanbod te verzamelen.
De nieuwe bingokaarten (over het thema Pasen en daarna huishouden) en de daarbij benodigde
uitleg worden voor maandag bij u thuisbezorgd. Op Symbaloo plaatsen we leuke nieuwe filmpjes en
sites.
Daarnaast vinden we het heel fijn om zoveel mogelijk kinderen om 10.45 uur op Zoom te zien
(gedurende de normale schooldagen), zodat we kringactiviteiten kunnen laten doorgaan. We
snappen dat het niet voor iedereen elke dag mogelijk is. Kijk daarin maar wat haalbaar is.

1

De middenbouw
We zorgen dat alle benodigde materialen gekopieerd en geprint zijn.
Deze materialen bezorgt de leerkracht voor maandag bij u thuis. In de envelop is een brief
bijgevoegd met alle benodigde informatie voor u, de ouders.
Op Symbaloo zetten we nieuwe instructiefilmpjes, zodat de kinderen daar weer naar kunnen kijken
wanneer het weekplan daarnaar verwijst.
Ook komen er in de komende tijd nieuwe expressieopdrachten en ideeën op Symbaloo.
We zijn nog steeds erg blij met de feedback van jullie als ouder.
Als u merkt dat het voor kinderen heel fijn is om feedback van ons te ontvangen, mail dan foto´s van
het gemaakte werk aan ons.
Daarnaast vinden we het heel fijn om zoveel mogelijk kinderen om 10.45 uur op Zoom te zien
(gedurende de normale schooldagen), zodat we kringactiviteiten kunnen laten doorgaan. Denk
daarbij aan vertelkring, spelkring, verslagkring, nieuwskring enz. We snappen dat het niet voor
iedereen elke dag mogelijk is.
Kijk daarin maar wat haalbaar is.
De bovenbouw
We zorgen dat al het werk digitaal aangeleverd wordt.
De kinderen hoeven dus geen materiaal te komen halen.
Doordat de kinderen volledig digitaal werken is het geven van feedback op het werk aan de kinderen
mogelijk.
Op Symbaloo zetten we nieuwe instructiefilmpjes, zodat de kinderen daar weer naar kunnen kijken
wanneer het weekplan daarnaar verwijst of als zij inspiratie zoeken voor ander werk/ ideeën.
Ook komen er in de komende tijd nieuwe expressieopdrachten en ideeën op Symbaloo.
Daarnaast vinden we het heel fijn om zoveel mogelijk kinderen om 10.45 uur op Zoom te zien
(gedurende de normale schooldagen), zodat we kringactiviteiten kunnen laten doorgaan.
We snappen dat het niet voor iedereen elke dag mogelijk is.
Kijk daarin wat haalbaar is.
NB op donderdag en vrijdag is het voor Luistervink een andere tijd: 13.00 uur
We zijn nog steeds erg blij met de feedback van u als ouder.

2

Vrije dagen
Tijdens de verlenging van de schoolsluiting zijn er ook vrije dagen gepland: de dagen rond Pasen en
van 27 april tot 11 mei is het Meivakantie.
We houden deze vrije dagen ook in de huidige omstandigheden aan.
Dat betekent dat als de regering in de week voor 27 april besluit dat de scholen weer opengaan, wij
weer starten op 11 mei.
Rest mij nog om u te bedanken voor uw inzet, om naast uw eigen werk en taken, de kinderen te
begeleiden in hun schoolwerk. Ik realiseer mij wat een taak op uw schouders rust. Zo pakken we
allen onze verantwoordelijkheid op in deze onbekende en moeilijke periode. Samen maken we er
het beste van en komen we hier doorheen. Pas goed op uzelf, de kinderen en op iedereen die u
dierbaar is.

Namens het team van ’t Startnest,
hartelijke groet,
Anke de Graaf
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